
tender novos públicos com lo-
jas de preços baixos e custos
operacionais menores. É isso
o que os formatos de atacare-
jo e de lojas de desconto ofe-
recem. E é por essa razão que

ivêm despertando o interesse
de algumas empresas do setor, especialmente das três
gigantes - Carrefour, Wal-Mart e Pão de Açúcar. Jun-
tas, essas redes abriram 80 lojas nesses formatos em
2008. Bem mais do que suas bandeiras tradicionais de
super e hipermercados que, em conjunto, inaugura-
ram 29 unidades. Para este ano, a expansão continua.
O Wal-Mart afirma que, de um total de 80 a 90 inau-

Por Alessandra Morita amoriia@Uund.com.bf

Os atacarejos e as lojas
de desconto têm se
multiplicado graças aos
investimentos de Carrefour,
Pão de Açúcar e Wal-Mart.
Entenda o que essas redes
desejam, confira como são
esses formatos e veja se é
fácil competir com eles.
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gurações em 2009, mais da metade
será nesses dois formatos. Já o Pão
de Açúcar prevê, no mínimo, mais
15 unidades de. atacarejo.

ECONOMIA
No atacarejo preços 20% menores

Enquanto os atacarejos são grandes
lojas instaladas em locais de fácil
acesso, que vendem tanto para o
consumidor final quanto para o pe-
queno comerciante (no atacado), as
lojas de desconto adotam um mo-
delo diferente: são unidades com
área média de 500 m2, inseridas nos
bairros, que dispõem de mix enxu-
to de alto giro e vendem apenas no
varejo. O que elas têm em comum
é o posicionamento estratégico.
Ambas trabalham com lojas des-
pojadas, com pouco ou nenhum
serviço, custos operacionais baixos
e preços camaradas. Na cidade de
São Paulo, a rede Dia (lojas de des-
conto do Carrefour) foi a mais ba-
rata na venda de marcas conhecidas
em quatro regiões, de um total de
sete pesquisadas. Foi o que mostrou
uma pesquisa do Pró Teste realiza-
da entre fevereiro e março de 2008.
"Nos atacarejos, os preços são, em
média, 15% a 20% inferiores aos de
supermercados tradicionais1' afirma
Maurício Cerrutti, diretor de opera-
ções do Grupo Pão de Açúcar. Vale
lembrar que essas lojas oferecem
dois preços: um menor, para quem
compra grandes volumes, e outro
maior, para os que adquirem pe-
quenas quantidades. E ainda assim
seu preço é 5% a 10% mais baixo do
que o das lojas convencionais.

OS CONSUMIDORES
Principal público é o C, De E

Para as gigantes do ramo, a função
dessas lojas é atender principal-
mente as classes C, D e E, No caso
do Wal-Mart, suas bandeiras são o
Maxxi, de atacarejo, e o Todo Dia,
que, apesar da proposta de preço,
posiciona-se como loja de vizi-
nhança. Segundo Luiz Martinelli,
vice-presidente do Maxxi Atacado,
com o aumento da renda, as classes
C e D passaram a consumir outros
produtos, além daqueles de primei-
ra necessidade, e a equilibrar o or-
çamento nas lojas de preço baixo.

NORDESTE
Região vira alvo do "preço baixo"

Não é de se espantar que os ataca-
rejos estejam avançando nos bair-
ros carentes. "Isso facilita o acesso
do consumidor e do comerciante
que não tem carro", diz Cerrutti, do

Nos atacarejos, como o Maxxi, do
Wal-Mart, as classes C, D e E passaram
a comprar mais do que produtos de
primeira necessidade



Pão de Açúcar. Regiões mais po-
bres do País também se tornaram
alvos. O Wal-Mart, por exemplo,
possui no Nordeste 33 lojas Todo
Dia e quatro unidades Maxxi - as
demais 14 ficam no Sul, onde a
marca nasceu.

Engana-se, porém, quem acre-
dita que os atacarejos atendam so-
mente as classes de menor poder
aquisitivo. "Nos últimos anos, vem
crescendo a presença da classe mé-
dia no formato. São pessoas que
procuram economizar para gastar
em outros serviços e áreas", afirma
Cerrutti. Desde que o controle do
atacarejo Assai passou às mãos do
Pão de Açúcar, em dezembro de
2007, a rede dobrou de 14 para 28
lojas. Nas unidades que já existiam,
70% dos clientes são pessoas jurídi-
cas e 30%, físicas. Nas 14 novas fi-
liais, a proporção é inversa. E, nove
delas, que correspondiam a outras
bandeiras do grupo, registraram
aumento nas vendas de 300%.

LOJAS DE DESCONTO
Mix de 2 mil a 3 mil Itens

Mesmo alcançando as classes
mais abastadas, é nas C, D e E que
as redes mantêm seus pilares "A
maioria das lojas está localizada
em regiões com grande concen-
tração de prédios e de pessoas",
afirma Rodrigo Wertz, diretor da
consultoria PricewaterhouseCoo-
pers. "Ao instalar esse tipo de va-
rejo, a grande rede pretende inibir
a formação de novos concorren-
tes, como pequenos mercados de
bairro", completa.

Segundo os consultores, o mix
de uma loja de desconto fica em
torno de 2.000 a 3.000 itens. "O
sortimento muda pouco de uma
filial para outra, para não tornar
a gestão complexa e nem encare-
cer a operação. Mas há, em alguns
casos, pequenas alterações para
atender o público local", explica
Marco Quintarelli, consultor da
Azo Negócios. "Algumas lojas do
Dia têm açougue, outras não". Já
o Todo Dia, do Wal-Mart, inclui
seções como rotisseri,a e padaria e
até não-alimentos (eletroeletrôni-
cos e confecção). E, ao contrário
dos concorrentes, oferece serviços
como recarga digital de celular.

CUSTO OPERACIONAL
Poucas despesas garantem sucesso

Atacarejos e lojas de desconto pos-
suem duas características em co-
mum. A primeira é a necessidade
de giro rápido para obter um alto
volume de vendas. Sem issof não se
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consegue bons preços com os for-
necedores. A outra são os custos
operacionais baixos, para garantir
que o negócio seja lucrativo. Wertz
explica que as lojas de desconto
operam com poucos funcionários,
não trabalham com depósito, por-
que os produtos ficam na área de
vendas, e praticamente não há des-
pesas com reposição, uma vez que
expõem os produtos nas próprias
caixas de entrega. As lojas também
utilizam menos equipamentos do
que os supermercados convencio-
nais, o que significa menos gastos
e menos investimentos.

Segundo Antônio Carlos As-
car, consultor de varejo, todas es-
sas características fazem com que
as despesas totais de uma loja de
desconto correspondam a 13%
ou 14% das vendas, enquanto as
de um supermercado tradicional
ficam com 21% a 23%. O desafio
das lojas de desconto é a complexi-
dade logística. Como não possuem
estoque, precisam de recebimento
diário para evitar ruptura.

Nos atacarejos, a história é pa-
recida. Uma boa parte dos pro-
dutos fica na área de vendas, em
caixas fechadas, na parte superior
dos racks. Quando acabam, é só
descer a mercadoria para as pra-
teleiras inferiores. Ao contrário
das lojas de desconto, necessitam
de reposição, realizada normal-
mente com transpaleteiras. O re-
abastecimento é feito em grandes
quantidades, diferentemente dos
supermercados tradicionais, nos
quais a freqüência é bem maior.

Segundo Maurício Cerrutti,

do Pão de Açúcar, o custo opera-
cional de um atacarejo é, em mé-
dia, 10% a 12% inferior ao de um
supermercado convencional. O
formato também emprega poucos
funcionários, não oferece serviços
e a participação dos cartões nas
vendas, que envolvem custos com
equipamentos, é bem menor do
que nos-super e hipermercados.

Sobre a rentabilidade do forma-
to, Cerrutti explica que a margem
EBITDA - margem operacional
que indica a capacidade de geração
de caixa - é de 4%, em média. Nos
supermercados tradicionais é o do-
bro. Para o executivo, não é correto
comparar os dois resultados, pois as

"Como são pequenas, as lojas de desconto não exigem
depósitos. Também praticamente não somam despesas
com reposição. Afinai, os produtos são expostos nas
caixas de entrega."
RODRIGO WERTZ DA PRICEWATERHOUSECOOPERS

propostas e as características são di-
ferentes. O atacarejo aplica margens
menores para que os preços sejam
competitivos.

INVESTIMENTO
Para quem é esse negócio?

Até agora são os gigantes que
mais têm investido nos for-
matos de preços. Mas outras
empresas começam a entrar
nesse negócio. É o caso da
rede Comper. Com 31 lo-
jas no Sul e Centro-Oeste
e faturamento superior



a R$ l bilhão, a rede decidiu ex-
pandir sua marca de atacarejo - a
Comprefort. Com três filiais desse
formato em Santa Catarina, a ban-
deira chegou ao Distrito Federal
em janeiro e pretende abrir mais
três unidades em Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul ainda nes-
te ano. Para o consultor Marco
Quintarelli, há mais vantagens
quando o atacadista abre as ven-
das para o consumidor final do
que o contrário. "Ele consegue
aumentar o público em um ne-
gócio que conhece bem", afirma.
Já o varejista que pretende en-
trar no atacarejo pode encontrar
mais dificuldades. "A operação é
diferente, envolve altos volumes
e mudanças no mix. A nego-
ciação com a indústria também
muda. No atacado, a negocia-
ção é apenas de compra e venda,
enquanto em um super e hiper-
mercado inclui verbas, enxovais
e outros extras", explica. Para o
consultor, os gigantes só entra-
ram nesse formato porque com-
praram redes consolidadas.

No caso das lojas de des-

contos, a situação é um pouco
diferente. Segundo Reynaldo
Saad, sócio da Deloitte em bens
de consumo e varejo, o forma-
to exige um grande número de
lojas para alcançar bom volume
de vendas e reduzir custos logís-
ticos. O executivo acredita que
sejam necessárias cerca de 20
lojas para viabilizar o negócio.
"Por isso, o Dia foi feliz ao ofere-
cer franquias para ganhar massa
crítica", diz ele.

CONCORRÊNCIA
Enfrente os formatos de preço

Se os formatos de preço não são
viáveis para sua empresa, não
desanime. Estudo feito pelo Pão
de Açúcar mostra que os clien-
tes de atacarejo complementam
suas compras em super e hiper-
mercados. "Não podemos esque-
cer que o consumidor não vai a
um único canal. Ele freqüenta a
feira, o supermercado, a loja de
desconto, conforme a conveni-
ência e a necessidade", lembra
Cerrutti, do Pàp.de Açúcar.

Saad, da Deloitte, recomenda
que o pequeno varejista procure
identificar nichos de consumi-
dores. Isso permite ter mix, ser-
viços e atendimento adequados.
"Há espaço para todos, desde que
o consumidor venha sempre em
primeiro lugar" diz.
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